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บทคัดย่ อ
การศึกษาเรื่ อง “การพัฒนาศักยภาพทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารของกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น
เพื่อส่ งเสริ มการท่องเที่ยวแบบยัง่ ยืนในจังหวัดกาฬสิ นธุ์” โดยมีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาศักยภาพทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่ อสารของกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นในการประกอบกิจการของชุมชนเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน
2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการพัฒนาศักยภาพทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นเพื่อส่ งเสริ ม
การท่องเที่ยวแบบยัง่ ยืนของจังหวัดกาฬสิ นธุ์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้คือ ผูผ้ ลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและ
ท้องถิ่นที่ประกอบอาชีพขายสิ นค้าท้องถิ่นในเขตอาเภอสหัสขันธ์ อาเภอคาม่วงและอาเภอกุฉินารายณ์ อาเภอละ 10 คน จานวน
30 คน เป็ นกลุ่มทดลองฝึ กอบรมการพัฒนาศักยภาพทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร โดยใช้เวลา 2 สัปดาห์ จานวน 10
ครั้ง ครั้งละ 3 ชัว่ โมง รวมทั้งสิ้ น 30 ชัว่ โมง เครื่ องมือที่ ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ ชุดฝึ กอบรมการพัฒนา
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร จานวน 6 หน่วยเรี ยน แบบทดสอบวัดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารและ
แบบสอบถามความพึงพอใจของกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นที่มีต่อชุดฝึ กอบรมและการฝึ กอบรมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่ อสาร สถิติที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยั พบว่า ข้อที่ 1) หลัง
การฝึ กอบรมกลุ่มผลิ ตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่ นมี ศกั ยภาพในด้านทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารสู งกว่าก่ อนการ
ฝึ กอบรม โดยมีคะแนนเฉลี่ยก่อนการฝึ กอบรมเท่ากับ 33.79 และค่าเฉลี่ยหลังการฝึ กอบรมเท่ากับ 48.75 ข้อที่ 2) ความพึง
พอใจต่อการพัฒนาศักยภาพทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารโดยภาพรวมในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56
คำสำคัญ : การพัฒนาศักยภาพทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร, การฝึ กอบรม, กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น
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Abstract
The research on “ The Potential Development in Using English Skills for Communication of OTOP Group to Promote
Sustainable Tourism in Kalasin Province” and aims to achieve the following two objectives. Firstly, it aims to develop
English skills for communication of OTOP group in order to contribute their business and promote their sustainable local
community activities. Secondly, to study satisfactions of OTOP group in developing English skills for communication to
promote sustainable tourism in Kalasin province. The target group was thirty OTOP which were divided into three groups of
ten people of Sahatsakhan district, Kammuang district, and Kuchinarai district. The three groups were given a training course
of thirty hours, six English skills for communication training packages within two weeks; three times, three hours per each
class. Tools used in this research were interview, six English skills for communication training course packages, pre and post
test which were designed to evaluate the sample’s abilities in using English Skills for Communication, and questionnaire which
was also designed to evaluate OTOP group’s satisfactions toward the English skills for communication training packages and
training course. The data was statistically analyzed by percentage, mean, and standard deviation. The research findings were
1) after training course, the abilities in using English skills for communication of the OTOP group significantly increased and
the mean scores before and after training course were 33.78 and 48.75 out of 60 respectively. 2) the level of satisfaction of
OTOP group toward training course and training packages was very high at the average of 4.56.
Keywords: potential development in using English skills for communication, training course, , OTOP Group

1. บทนา
ในปั จจุบนั ประเทศต่าง ๆ ทัว่ โลกให้ความสาคัญกับอุตสาหกรรมด้านการท่ องเที่ ยวเป็ นอย่างมาก จึ งส่ งผลให้
อุตสาหกรรมการท่ องเที่ ยวเจริ ญเติ บโตอย่างต่อเนื่ องและกลายเป็ นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่นารายได้เข้าสู่ ประเทศอย่าง
มหาศาล ประเทศไทยเป็ นประเทศหนึ่งที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสาคัญทางศิลปวัฒนธรรมและมีธรรมชาติที่สวยงามมากมาย
ทาให้มีนกั ท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวเป็ นจานวนมากทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ นอกจากนี้ การท่องเที่ยวเป็ นการ
สร้างรายได้ให้กบั ประเทศและยังช่วยกระตุน้ ให้เกิ ดการผลิตและนาทรัพยากรในชุมชนมาใช้ให้เกิ ดประโยชน์สูงสุ ด รวมทั้ง
ส่ งเสริ มให้ธุรกิจมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในหลายสาขา ทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องโดยตรงและทางอ้อม (ปาณิ ดล นิ ยมค้า, 2544) ทา
ให้เกิดการหมุนเวียนเงินตราและการกระจายรายได้สู่ทอ้ งถิ่น ด้วยเหตุน้ ี อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจึงมีบทบาทสาคัญต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ รัฐบาลจึงได้กาหนดการพัฒนาการท่องเที่ยวไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติหลาย
ฉบับ โดยกาหนดให้การพัฒนาการท่องเที่ ยวเป็ นวาระแห่ งชาติเพื่อส่ งเสริ มการท่องเที่ ยวอย่างยัง่ ยืน โดยมีนโยบายให้การ
ท่องเที่ ยวเป็ นสิ ทธิ ข้ นั พื้นฐานที่ คนไทยทุกคนมีโอกาสได้รับและให้การท่องเที่ยวเป็ นวิธีกระจายโอกาสการสร้างงาน สร้าง
รายได้และสร้ างความเข้มแข็งของชุ มชน สอดคล้องกับกลยุทธ์การท่องเที่ ยวแบบยัง่ ยืนและกลยุทธ์การพัฒนาชุ มชนของ
ผูป้ ระกอบการ SMEs ซึ่งชุมชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่ วมในการต้อนรับและให้บริ การนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวใน
ประเทศไทย ทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็ นการการส่ งเสริ มให้ชุมชนท้องถิ่นได้ผลิตและ
จาหน่ายผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นเพื่อทาให้รายได้จากการท่องเที่ยวเพิม่ มากขึ้น
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กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นเป็ นกลุ่มชุมชนหนึ่ งที่มีบทบาทเกี่ยวข้องกับการส่ งเสริ มการท่องเที่ยว จึงมีความ
จาเป็ นและความต้องการในการใช้ภาษาอัง กฤษเพื่ อการสื่ อสารในงานอาชี พเพื่อ สนับสนุ น การท่ องเที่ ยว โดยเฉพาะกลุ่ ม
ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นในเขตอาเภอสหัสขันธ์ อาเภอคาม่วงและอาเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสิ นธุ์ ซึ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์
ชุ มชนและท้องถิ่ นดังกล่าวมี ส ภาพความเป็ นอยู่ที่เหมาะสมกับการเตรี ยมความพร้ อ มในการพัฒนาศักยภาพทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร เนื่ องจากชุมชนเหล่านี้ มีท้ งั แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิ เวศ แหล่ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ดังนั้น คณะผูว้ จิ ยั จึงเห็นความสาคัญของการพัฒนาศักยภาพทักษะ
การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารของกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นเพื่อส่งเสริ มการท่องเที่ยวแบบยัง่ ยืนในจังหวัดกาฬสิ นธุ์
โดยการฝึ กอบรมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารให้แก่กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นของจังหวัดกาฬสิ นธุ์ เพื่อ
พัฒนาความรู ้ ความเข้าใจและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารให้สามารถนาภาษาอังกฤษไปใช้ในการสื่ อสารกับ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวในเขตพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดกาฬสิ นธุ์ได้และเป็ นการเพิ่มพูนความรู ้และ
ทักษะในการสนทนาภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติในระดับพื้นฐานให้เป็ นไปตามความเหมาะสมของท้องถิ่นและสภาพแวดล้อม
ของผูเ้ รี ยนในชุมชน ผลการศึกษาจะได้ชุดฝึ กอบรมที่เหมาะสมสาหรับการพัฒนาศักยภาพทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่ อ สารของกลุ่ ม ผลิ ต ภัณ ฑ์ชุ ม ชนและท้อ งถิ่ น ซึ่ งเป็ นผู ้ป ระกอบอาชี พ ขายสิ น ค้า ท้อ งถิ่ น ในเขตพื้ น ที่ 3 อ าเภอที่ เ ป็ น
กลุ่มเป้ าหมาย และยังสามารถนาชุ ดฝึ กอบรมไปพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารสาหรั บ บุคคลและกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นผูป้ ระกอบอาชีพขายสิ นค้าในท้องถิ่นอื่น ๆ ต่อไป นอกจากนี้ ยังสามารถนาภาษาอังกฤษจากการ
ฝึ กอบรมไปใช้สื่อสารกับนักท่องเที่ ยวชาวต่างประเทศและพัฒนาศักยภาพทักษะการใช้ภาษาอังกฤษสาหรั บกลุ่มผลิตภัณฑ์
ชุมชนและท้องถิ่นให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลอีกด้วย

2. วิธกี ารศึกษา
การศึ ก ษาวิ จั ย ครั้ งนี้ เป็ นการวิ จั ย เชิ ง ทดลอง(Experimental Design) แบบ One-Group Pretest-Posttest Design
กลุ่มเป้ าหมายคือ ผูผ้ ลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นที่ประกอบอาชีพหัตถกรรมทอผ้าและสิ นค้าพื้นเมืองในเขต
อาเภอสหัสขันธ์ อาเภอคาม่วงและอาเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสิ นธุ์ อาเภอละ 10 คน จานวน 30 คน โดยกาหนดคุณสมบัติ
กลุ่มเป้ าหมายคือ เป็ นกลุ่มตัวอย่างที่จบการศึกษาขั้นต่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
เครื่ องมือที่ผวู ้ จิ ยั สร้างขึ้น ดาเนินการดังต่อไปนี้
1. แบบสัมภาษณ์ แบบไม่มีโครงสร้างเกี่ ยวกับความต้องการในการฝึ กอบรมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่ อสารของกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นเพื่อนาไปใช้ในการประกอบอาชี พ ซึ่ งเป็ นการศึ กษานาร่ อง (Pilot Study) โดย
บันทึกข้อมูลและนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ เพื่อนาไปใช้ประกอบการสร้างชุดฝึ กอบรม
2. ชุดฝึ กอบรมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารองกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น สร้างตามทฤษฎี
หลักการ ESP หรื อภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะและความต้องการของผูเ้ รี ยนเป็ นหลัก (Hutchinson & Waters, 1996)
ประกอบไปด้วยชุดฝึ กอบรมภาษาอังกฤษ 6 หน่วยเรี ยน คือ
1. การพบปะผูค้ น (First Meeting)
2. การอธิบายผลิตภัณฑ์และการบริ การ 1 (Describing Products and services 1)
3. การอธิบายผลิตภัณฑ์และการบริ การ 2 (Describing Products and services 2)
4. การซื้อขาย (Shopping)
5. การถามทิศทาง (Asking and Giving Directions)
6. อาหารและเครื่ องดื่ม (Food and Drinks)
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ผูว้ ิจยั นาแบบประเมินชุดฝึ กอบรมไปให้ผเู ้ ชี่ยวชาญจานวน 3 คน ประเมินความเหมาะสมและความสอดคล้องของ
ชุดฝึ กอบรม ผลการประเมินของผูเ้ ชี่ยวชาญพบว่า ชุดฝึ กอบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารมีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับ
มากและมี ความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00 และผูเ้ ชี่ ยวชาญให้ขอ้ เสนอแนะว่า เนื้ อหาบางตอนมากเกิ นไป และยาก
เกินไป ผูว้ จิ ยั จึงได้นาข้อบกพร่ องไปแก้ไขให้มีความเหมาะสมกับระดับความรู ้ของกลุ่มตัวอย่าง
3. แบบทดสอบ (Test) มีลกั ษณะเป็ นแบบเลือกตอบ (Multiple Choice) ชนิ ด 4 ตัวเลือก จานวน 60 ข้อ คาตอบ
ถูกต้องให้ 1 คะแนน คาตอบผิดให้ 0 คะแนน คะแนนเต็ม 60 คะแนน โดยมีคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว หลังจากนั้นนา
แบบทดสอบไปหาความเที่ ย งตรงเชิ ง เนื้ อ หา (Content Validity) โดยหาดัชนี ค วามสอดคล้อ งของข้อ สอบ (Index of Item
Objective Congruence : IOC) ของ Revinelli & Hambleton (1977) โดยผูเ้ ชี่ยวชาญจานวน 3 คน แบบทดสอบที่ได้จากการหา
ความเที่ยงตรงของเนื้อหามีค่าความสอดคล้องอยูร่ ะหว่าง 0.67-1.00
4. แบบสอบถาม(Questionnaire) ความพึ ง พอใจต่ อ การฝึ กอบรมและชุ ด ฝึ กอบรมการพัฒ นาศัก ยภาพการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารของกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นประกอบด้วย 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่ วนตัวประกอบไปด้วย เพศ อายุ อาชี พและรายได้เป็ นแบบตรวจสอบรายการ
(Check List)
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจ ลักษณะของแบบสอบถามเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale)
5 ระดับ
5
หมายถึง
พึงพอใจมากที่สุด
4
หมายถึง
พึงพอใจมาก
3
หมายถึง
พึงพอใจปานกลาง
2
หมายถึง
พึงพอใจน้อย
1
หมายถึง
พึงพอใจน้อยที่สุด
นาแบบสอบถามมาหาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้ อหา (Content Validity) โดยผูเ้ ชี่ยวชาญจานวน 3 คน และหาค่าดัชนี
ความสอดคล้องหรื อ IOC ได้ค่าความสอดคล้องอยูร่ ะหว่าง 0.67-1.00 และค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) โดยนาแบบสอบถามไป
ทดลองใช้กับผูท้ ี่ ไม่ใช่ กลุ่มเป้ าหมาย แต่มีลกั ษณะเหมื อนกลุ่มเป้ าหมายจานวน 30 คน โดยหาค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟาของ
ครอนบาค (Cronbach, 1990)ได้ ค่าความเชื่ อมัน่ เท่ ากับ 0.87
5. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ จิ ยั มีข้ นั ตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้
1. การพัฒนาศักยภาพทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารของกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น จังหวัด
กาฬสิ นธุ์ โดยผูว้ ิจยั ใช้แบบทดสอบก่อนการฝึ กอบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร ใช้เวลา 2 สัปดาห์ จานวน 10 ครั้ง
ครั้งละ 3 ชัว่ โมง รวมทั้งสิ้ นจานวน 30 ชัว่ โมง หลังจากฝึ กอบรมเรี ยบร้อยแล้ว นาแบบทดสอบไปให้กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน
และท้องถิ่นทาการทดสอบหลังฝึ กอบรม
2. การประเมินความพึงพอใจของกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนแท้องถิ่น จังหวัดกาฬสิ นธุ์ ผูว้ ิจยั นาแบบสอบถามความ
พึงพอใจต่อการฝึ กอบรมและชุดฝึ กอบรมการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร ฯ ให้กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนและ
ท้องถิ่นทาการประเมินความพึงพอใจ ฯ หลังจากทดสอบหลังเรี ยนแล้ว
6. สถิติที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ใช้สถิติในการวิเคราะห์ขอ้ มูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล
ผลการพัฒนาศักยภาพทักษะการใช้ภาษาอัง กฤษเพื่อ การสื่ อสารของกลุ่ มผลิ ต ภัณฑ์ชุม ชนและท้องถิ่ น จังหวัด
กาฬสิ นธุ์พบว่า ผูผ้ ลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นสิ นค้าท้องถิ่นมีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบก่อนการอบรม
เท่ า กับ 33.79 และหลัง ฝึ กอบรมมี คะแนนเฉลี่ ยเท่ า กับ 48.75 ซึ่ ง คะแนนเฉลี่ ยหลัง ฝึ กอบรมมี ผลคะแนนสู งกว่า ก่ อนการ
ฝึ กอบรม แสดงให้เห็นว่า กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นมีศกั ยภาพในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารกับนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติในระดับดี ส่ วนความพึงพอใจต่อชุดฝึ กอบรมและการฝึ กอบรมการพัฒนาศักยภาพทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของ
กลุ่มผลิ ตภัณฑ์ชุม ชนและท้องถิ่ นพบว่า การฝึ กอบรมช่ ว ยพัฒนาทักษะการฟั ง ภาษาอัง กฤษในระดับ มากที่ สุด(𝑥̅ =4.67)
รองลงมาคือ ความพึงพอใจต่อเนื้อหาของชุดฝึ กอบรมที่ให้ความรู ้สอดคล้องกับความต้องการในระดับมากที่สุด(𝑥̅ = 4.62) และ
พึงพอใจต่อการฝึ กอบรมมีส่วนช่วยพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษได้มากขึ้น อีกทั้ง ยังสามารถนาไปใช้ในการประกอบ
อาชีพได้จริ งในระดับมากที่สุดในอัตราส่ วนที่เท่ากันคือ(𝑥̅ =4.51) นอกจากนี้ ยังมีความพึงพอใจต่อเนื้ อหาของหน่วยเรี ยนมี
ความเหมาะสมกับผูเ้ รี ยนมาก (𝑥̅ =4.48) กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นมีความพึงพอใจกับกิจกรรมในชุดฝึ กอบรมระดับ
มาก(𝑥̅ =4.46) และยังได้รับประโยชน์ในระดับมาก(𝑥̅ =4.14) ส่ วนความพึงพอใจต่อระยะเวลาในการฝึ กอบรมอยูใ่ นระดับ
(𝑥̅ =3.93) อย่างไรก็ดี กลุ่มผลิ ตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่ นมี ความพึงพอใจวิธีการฝึ กอบรมการพัฒนาศักยภาพทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด (𝑥̅ =4.56)
ผลการพัฒนาศักยภาพทักษะการใช้ภาษาอัง กฤษเพื่อ การสื่ อสารของกลุ่ มผลิ ต ภัณฑ์ชุม ชนและท้องถิ่ น จังหวัด
กาฬสิ นธุ์พบว่า ผูผ้ ลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นมีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบก่อนการอบรมเท่ากับ 33.79 และ
หลังอบรมมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 48.75 ซึ่งคะแนนเฉลี่ยหลังอบรม มีผลคะแนนสูงกว่าก่อนการฝึ กอบรม เนื่องจากว่าผูเ้ ข้ารับการ
ฝึ กอบรมมีความสนใจและกระตือรื อร้นในการเรี ยน อีกทั้ง ยังมีความต้องการเพิ่มพูนความรู ้ในด้านภาษาอังกฤษ จึ งทาให้
คะแนนเฉลี่ยหลังการฝึ กอบรมเพิ่มมากขึ้น สอดคล้องกับงานวิจยั ของชุลีพร เพียรช่าง (บทคัดย่อ : 2544) ได้ศึกษาผลการ
ฝึ กอบรมครู เรื่ อง การสอนทักษะการพูดโดยใช้กิจกรรมภาษาเพื่อการสื่ อสารของครู สอนภาษาอังกฤษโรงเรี ยนเซ็นโยเซฟ
คอนแวนต์พบว่า ครู ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรมมีความรู ้ความเข้าใจในการสอนทักษะการพูดโดยใช้กิจกรรมภาษาเพื่อการสื่ อสาร
เพิ่มมากขึ้น อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสามารถสร้างและจัดกิจกรรมการพูดอย่างมีประสิ ทธิภาพในระดับมาก
ความพึงพอใจต่อการฝึ กอบรมการพัฒนาศักยภาพทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น
พบว่า การฝึ กอบรมช่วยพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษในระดับมากที่ สุด(𝑥̅ =4.67) รองลงมาคือ ความพึงพอใจต่อเนื้ อหา
ของชุดฝึ กอบรมให้ความรู ้สอดคล้องกับความต้องการในระดับมากที่สุด(𝑥̅ = 4.62) และพึงพอใจในการฝึ กอบรมมีส่วนช่วย
พัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษได้มากขึ้น เนื่องจาก ความพึงพอใจในเนื้อหาการฝึ กอบรมที่ไม่ยากจนเกินไป ทาให้ผเู ้ ข้ารับ
การฝึ กอบรมเข้าใจได้ดียงิ่ ขึ้น อีกทั้ง ยังสามารถรับรู ้ในเรื่ องการฟังภาษาอังกฤษมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ สนธิดา
เกยูรวงศ์ (2541: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่ อง การสารวจความต้องการการใช้ภาษาอังกฤษของบุคลากรในสาขาการท่องเที่ยวพบว่า
หน่วยงานมีความจาเป็ นในการใช้ภาษาอังกฤษอย่างมาก โดยทักษะที่จาเป็ นที่สุดคือ ทักษะการฟังและการพูด ในส่วนของตัว
บุคลากร บุลคลากรเห็นความสาคัญของภาษาอังกฤษมาก โดยเฉพาะทักษะทางด้านการฟังและการพูด ส่วนด้านความคิดเห็น
ของผูบ้ ริ หารต่อความสามารถทางภาษาอังกฤษของบุคลากรในหน่วยงาน ยังไม่พอใจกับความสามารถทางภาษาอังกฤษของ
บุคลากรในลักษณะการใช้ทกั ษะด้านภาษาอังกฤษของบุคลากรทักษะการฟังและพูดมากที่สุด ด้านทักษะการอ่านและเขียนอยู่
ในระดับปานกลาง สาหรั บทักษะด้านการแปลจะใช้ในบทสนทนา แปลจดหมาย หนังสื อพิมพ์และรายงานมากกว่างาน
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ประเภทอื่น ๆ และบุคลากรคิดว่าตนเองยังมีความสามารถทางภาษาอังกฤษในการปฏิบตั ิงานไม่เพียงพอและต้องหาวิธีการเพิ่ม
ความรู ้ดว้ ยการฝึ กฝนตนเองอย่างมาก

4. สรุป
งานวิจัย เรื่ อง การพัฒนาศักยภาพทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารของกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนและ
ท้องถิ่นเพื่อส่ งเสริ มการท่องเที่ยวแบบยัง่ ยืนของจังหวัดกาฬสิ นธุ์ สรุ ปผลได้ดงั นี้ ผลการศึกษาการพัฒนาศักยภาพของกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นที่ได้รับจากการฝึ กอบรม กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่ อสารในการประกอบกิจการของชุมชนเพิม่ ขึ้นอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.01 จากการฝึ กอบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อ
ใช้ในการประกอบกิจการของชุมชนเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นมีความพึงพอใจ
ในการฝึ กอบรมการใช้ภาษาอังกฤษในการประกอบกิจการในระดับมากที่สุด ดังนั้นสรุ ปได้วา่ การพัฒนาศักยภาพทักษะการ
ใช้ภาษาอังกฤษของกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นเพื่อส่งเสริ มการท่องเที่ยวแบบยัง่ ยืนของจังหวัดกาฬสิ นธุ์ ผลคะแนนเฉลี่ย
จาการทาแบบทดสอบวัดระดับความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารหลังฝึ กอบรมมากกว่าระดับคะแนนเฉลี่ยก่อน
การฝึ กอบรม ดังนั้นจึงสรุ ปได้วา่ การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นจากหน่วยเรี ยนที่
ที่ผวู ้ จิ ยั ได้สร้างขึ้น ทาให้กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นมีความรู ้และความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารเพิ่ม
มากขึ้น เนื่ องจาก การฝี กอบรมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารในการประกอบกิจการของชุมชนมีส่วนช่วยพัฒนา
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารเพิ่มมากขึ้นด้วย

5. กิตติกรรรมประกาศ
งานวิจยั ฉบับนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1) เพื่อพัฒนาศักยภาพของกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นให้มีความสามารถใน
การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารในการประกอบกิจการของชุมชนเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน 2) เพื่อศึกษาความ
พึงพอใจในการพัฒนาศักยภาพทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารของกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นเพื่อส่ งเสริ มการ
ท่ องเที่ ยวแบบยัง่ ยืนของจังหวัดกาฬสิ นธุ์ คณะผูว้ ิจัยขอกล่าวคาขอบคุ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอี สาน ที่ ได้
สนับสนุนทุนการวิจยั ครั้งนี้ และขอขอบคุณคณะผูบ้ ริ หารทุกท่านที่ได้ให้คาปรึ กษาและเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลืองานเอกสาร
ที่เกี่ยวข้องกับการวิจยั ในครั้งนี้ นอกจากนี้ คณะผูว้ ิจยั ขอขอบพระคุณกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างใน
การวิจยั และขอบคุณผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่มีส่วนช่วยให้งานวิจยั ฉบับนี้สาเร็ จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี
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